
využito a upraveno se souhlasem sdružení  STŘEP – ČESKÉ CENTRUM PRO SANACI RODINY 
 

Vážení rodiče, 
 

 

jsem ředitelem dětského domova, kam bylo přijato Vaše dítě.  

 

Jestliže stojíte o to, aby se Vaše dítě vrátilo zpátky domů, nabízíme Vám pomoc – rádi 

bychom tak přispěli k co nejrychlejšímu návratu Vašeho dítěte k Vám domů. 

 

Pro vaše dítě je velmi důležité, aby bylo s Vámi i nadále v kontaktu. 
 

Dítěti můžete telefonovat (kdykoli mimo dobu vyučování), posílat dopisy… 

 

Můžete jej navštěvovat u nás přímo v domově. Návštěvu je nejlépe předem telefonicky 

domluvit na čísle 353 821 875, tak, aby Vaše dítě nebylo zrovna na kroužku, na vycházce 

apod… 

 

Váš kontakt je pro dítě potvrzením, že na ně myslíte a že Vám na něm záleží. 

 
Musím Vás také informovat o tom, že povinností ředitelů dětských domovů je po dohodě 

s rodiči rozhodnout, kolik korun měsíčně budete přispívat na pobyt Vašeho dítěte u nás. 

 

A protože pro Vaše dítě je velmi důležité vědět, že rodičům na něm záleží, bude výsledek 

dohody svědectvím, že pro ně můžeme být společnou oporou. 

 

Nabízím možnost si telefonicky pohovořit o vyplnění formuláře s naší pracovnicí paní 

Hortovou nebo paní Dojčarovou. Telefonovat můžete každý pracovní den od 7,00 do 11,00 

hodin a od 12,00 do 15,00 hodin, a to na číslo 353 821 875. 

Pokud formulář nepošlete, znamená to, že budete platit plnou výši. 

 

 

Kontakty: 

adresa:          Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov 

ředitel:          PhDr. Milan Molec - tel. 353 821 875, fax. 353 844 740, mail.  ddkvo@ ddkvo.cz 

zástupce:       Bc. Martina Nuslauerová - tel. 353 821 875, mail. zastupce@ddkvo.cz 

vedoucí soc.pracovnice: Jarmila Hortová - tel. 353 821 875, mail. zastupce@ddkvo.cz 

soc.pracovnice:  Hana Dojčarová - tel. 353 821 875, 730 19 33 26, mail. socialni@ddkvo.cz 

 

 

Při telefonickém kontaktu s Vaším dítětem volejte číslo 353 821 875 a chtějte rodinnou 

skupinu, na které je Vaše dítě umístěno. 

 

 


